
 Uitvoeringsreglement taken Vrijwilligers beleid Spirit 

De vrijwilligersregeling die vv Spirit in 2018 instelde, waarbij spelende leden van 16 jaar en 
ouder verplicht werden bepaalde taken te verrichten loopt nog niet helemaal zoals wij dat 
zouden wensen. 
 
Uiteraard waren er leden die uitstekend meegewerkt hebben, maar toch heeft een fors aantal 
leden weinig of niets gedaan en dat moet anders en hopelijk beter. 
Soms waren er klachten over de late aanstelling die niet strookte met andere plannen of 
verplichtingen op die betreffende dag, soms was er sprake van onwil en dit alles leidde tot de 
nodige frictie en ergernis aan beide zijden en niet in het minst bij onze 
vrijwilligerscoördinator.  
 
Daarom willen wij met ingang van het seizoen 2020/2021 een andere methode hanteren die 
veel langer van te voren duidelijk maakt wanneer je aan de beurt bent en kunnen we ons 
hopelijk veel  ergernis en werk  besparen. Wanneer we voldoende vrijwilligers in de poule 
hebben, zal de “belasting” van de leden die het vrijwilligerswerk niet afgekocht hebben, 
minimaal zijn. Voor het seizoen 2020-2021 schatten wij dit nu in op maximaal 3 taken per 
vrijwilliger. 
 
NIEUWE METHODE : 
De coördinator maakt  ruim van te voren  een lijst bekend waarop voor de komende 
maanden de namen staan van de mensen die ingepland zijn voor bepaalde taken. Hierbij is 
zo veel als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de leden. Ook proberen wij 
hierbij zo veel als mogelijk iemand op de dag dat hij/zij een thuiswedstrijd speelt in te 
plannen. 
Op die betreffende zaterdag moeten deze leden VOLLEDIG BESCHIKBAAR zijn om een 
taak te verrichten. Uiteraard met inachtneming van een marge met betrekking tot zowel 
begin als einde van de eigen wedstrijd. Dat wil dus zeggen dat  je zowel voor als na de eigen 
wedstrijd aangesteld kunt worden. Die aanstelling zal zo snel mogelijk doorgegeven worden 
maar kan ook pas last-minute zijn (uiterlijk vrijdagavond om 20.00 uur) vanwege bijvoorbeeld 
afzegging of ziekte, hoewel dit  een uitzondering zal zijn. 
 
Nu zal de vrijwilligerscoördinator uiteraard proberen alle taken met “vaste” krachten te 
bezetten, zodat er niet altijd of zo weinig mogelijk een beroep op de ingeplande vrijwilligers 
hoeft te worden gedaan. Daardoor ontstaan de volgende opties : 
 

• Je wordt op de betreffende zaterdag aangesteld voor een taak, je voert je taak uit en 
hebt je taak gedaan.  

• Je wordt aangesteld maar in de loop van de week is de scheidsrechterscommissie, 
keukencommissie, bestuur of vrijwilligerscoördinator alsnog in staat geweest om een 
vaste of flexibele kracht te regelen. Je wordt hierover per e-mail geïnformeerd. In dit 
geval wordt je taak voor de helft vervuld, omdat je namelijk beschikbaar was. 

• De scheidsrechtercommissie, keukencommissie, bestuur of vrijwilligerscoördinator 
heeft voldoende vaste krachten, er wordt niemand aangesteld maar aangezien 
iedereen beschikbaar was worden ook nu de taken als 50% vervuld beschouwd. 

 



Het kan natuurlijk zo zijn dat jij nou net op een zaterdag ingepland staat dat je echt niet kunt.  
Aangezien de hele planning enkele maanden vooruit gepubliceerd wordt, moet je in zo’n 
geval zelf een vervanger zoeken (ouder, broer, zus, teamgenoot of ander familielid of 
bekende van je) of ruilen met iemand anders die op een andere datum staat ingepland. 
Hierbij zijn een aantal zaken belangrijk: 
 

1. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de taak. Dus wie er ook komt, jij bent de 
verantwoordelijke en zal bij niet of onvoldoende uitvoeren van de taak hiervoor de 
betreffende sanctie ontvangen 

2. Deze wijzigingen dienen te allen tijde UITERLIJK 2 WEKEN VOOR DE 
GEPLANDE DATUM door te worden gegeven aan de vrijwilligerscoördinator (via 
e-mail: vrijwilligers@vvspirit.nl). 

 
Uiteraard kun je ook contact zoeken met de vrijwilligerscoördinator om in overleg een 
voorkeur uit te spreken voor bijvoorbeeld een vroege of latere taak  of over de stand van 
zaken bij de diverse commissies. Beide partijen hebben natuurlijk belang bij een zo goed 
mogelijke samenwerking, maar de eindbeslissing voor de aanstelling ligt uiteindelijk te allen 
tijde bij de vrijwilligerscoördinator. 
 
Deze regeling maakt het hopelijk voor alle partijen een stuk duidelijker en gemakkelijker 
maar is vooral gebaseerd  op  de eigen verantwoordelijkheid .Je bent verantwoordelijk 
voor jouw zaterdag, ook met betrekking tot het regelen van een vervanger en als 
iedereen zich daaraan houdt zal de totale belasting van deze regeling enorm meevallen want 
hooguit enkele keren per jaar is toch niet te veel gevraagd? 
 
Sanctie: 
We rekenen er op dat iedereen ook die verantwoordelijkheid neemt, maar in het geval er 
iemand verwijtbaar zich hieraan onttrekt wordt de speelgerechtigheid per direct ingetrokken 
voor de volgende wedstrijd en wordt pas weer vrijgegeven op het moment dat diegene op 
korte termijn aan de vrijwilligerscoördinator een zaterdag opgeeft waarop hij/zij wel 
beschikbaar is. 
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